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وَن لِلشـْمِس ِإني َوَجدت اْمَرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوتَِيْت ِمْن ُكل َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظـيٌم * َوَجـْدتـَُها َوقـَْوَمَهـا َيْسـُجدُ ((  
ــِبيِل فـَُهــْم ال يـَْهَتــُدونَ  ُهْم َعــِن الســْيطَاُن َأْعَمــاَلُهْم َفَصــد ــَن َلُهــُم الشــِه َوزَيــِذي  * ِمــْن ُدوِن اللــِه الَيْســُجُدوا لِل َأال

 اللـُه ال ِإلَـَه ِإال ُهـَو َرب اْلَعـْرِش اْلَعِظـيمِ  ُيْخِرُج اْلَخْبَء ِفي السَمَواِت َواَألْرِض َويـَْعَلُم َمـا ُتْخُفـوَن َوَمـا تـُْعِلنُـوَن *
  ].26))[النمل:

  الفوائد، نعم. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. باقي علينا استنباط الشيخ:
يسـتفاد  ]17))[النمـل: َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجن َواِإلْنِس َوالطْيـِر فـَُهـْم يُوَزعُـونَ ((  أوًال من قوله تعـاىل:

عليه الصالة والسالم قد نظم جنوده ورتبهم حبيث ُجيمعون عنـد اجلمـع ويفرقـون  سليمانمن هذه اآلية الكرمية: أن 
  ].17))[النمل: َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدهُ تفريق، لقوله: (( عند ال

  ثالثة أصناف، وهم: اجلن، واإلنس، والطري. سليمانويف اآلية دليل على أن اجلنود الذين يرتبهم 
 أما اإلنسان فاستصحابه هلم ظاهر؛ ألنه منهم. وأما اجلن؛ فالستخدامهم فيما ال يقدر عليه اإلنس. وأمـا الطيـور؛

، وقـد يكـون فقال بعض العلماء: إنه تصحبه لتظلـه، تكـون فـوق رأسـه ظلـة مـن الشـمس، وهـذا قـد يكـون مقصـوداً 
  .أيضاً من مقصود استصحاب الطري: أا تأتيه باألخبار البعيدة كما يف قصة اهلدهد

ألن الـــوزع إيـــش معنـــاه؟ أيضـــاً؛  ] دليـــل علـــى كمــال التنظـــيم17))[النمـــل: فـَُهـــْم يُوَزُعـــونَ يف قولـــه: ((  وفيهــا أيضـــاً 
] ُجيمعـون إليهـا ويسـاقون إليهــا، 19))[فصـلت: َويـَـْوَم ُيْحَشـُر َأْعـَداُء اللـِه ِإلَـى النــاِر فـَُهـْم يُوَزعُـونَ ((  ....اجلمـع 

  وهذا دليل أيضاً على كمال تنظيمها.
هلـم قائـداً دلـيالً فلهـم أيضـاً دليل على استعمال الساقة، الساقة يف اجلنـد واجلـيش أن يكـون هلـم سـائق كمـا أن وفيه 

سائق، نعم. وقد كان من هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه يكون يف الساقة يف أخريات القوم، مـع أنـه صـلى 
من قصـر، نعـم. ويعـني مـن حيتـاج، وللفائـدة العظيمـة  ينقذاهللا عليه وسلم رئيسهم وزعيمهم، لكنه يتأخر ألجل أن 

  اليت حتصل ذا.
َماُن َوُجنُـوُدُه ِإَذا َأتـَْوا َعَلى َواِد النْمِل قَاَلْت نَْمَلٌة يَـا َأيـَهـا النْمـُل اْدُخلُـوا َمَسـاِكَنُكْم ال َيْحِطَمـنُكْم ُسـَليْ َحتى ((  

  ].18))[النمل: َوُهْم ال َيْشُعُرونَ 
] هـذا شـيء حمـذوف، 18))[النمـل: َحتـى ِإَذا َأتـَـْوا: اإلجيـاز باحلـذف، ألن قولـه: (( فيه دليل على أن من البالغـة

   ويش التقدير؟
  ..... :الطالب
  .فساروا حىت إذا أتوا على واد النمل، ألن حىت للغاية، فال بد أن يكون هناك شيء مغري قبله الشيخ:
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ــلِ إضــافة الشــيء إىل ســاكنه، إضــافة املكــان إىل ســاكنه، لقولــه: (( وفيــه دليــل علــى  كمــا   ]18))[النمــل: َواِد النْم
ال اآلن يف األحيــاء يف أحيــاء البلـــد: هــذا حــي بــين فـــالن، نعــم. كمــا هــو معـــروف مــن قــدمي الزمــان أن األحيـــاء يقــ

، حبيـث مـا جيـوز إحياءهـا وال هل نقـول: يف هـذا دليـل علـى أن النمـل إذا سـكن أرضـاً ملكهـا تضاف إىل ساكنيها.
  االستنفاع ا وإال ال؟

  يعين .... الظاهر فيه دليل. :الطالب
  فيه دليل. خ:الشي

  الظاهر. :الطالب
  إيه. الشيخ:
  ....الظاهر  :الطالب
هـــذا أقـــل مـــا نعلـــم، طيـــب. اآلن اثنـــان اختلفـــوا، أحـــدمها يقـــول: ال، والثـــاين يقـــول: نعـــم. فمـــا هـــو الـــذي  الشـــيخ:

  ترجحون؟ 
  .... :الطالب
  ال؟ الشيخ:
  ... :الطالب
  .واد النمل ...ىل بيت فالن تسكنه؟ طيب. واد النمل، بيت فالن هل لك حق يف أن تأيت إ الشيخ:
  ... :الطالب
إيـــه، نعـــم. نقـــول: صـــحيح، لـــو نظرنـــا إىل مطلـــق اللفـــظ لكـــان وادي النمـــل هلـــم، للنمـــل، ولكـــن اهللا تعـــاىل  الشـــيخ:
 لـو هـو يؤكـل أكلنـاه؟ فكيـف] إذا كـان النمـل 29))[البقـرة: ُهَو الِذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اَألْرِض َجِميًعـا(( يقـول: 

هــم أحــق بــاألرض مــن غــريهم، فهــم إذا مــثالً احتــاج اإلنســان إىل عمــارة هــذه األرض  آدمال نأكـل مســاكنها؟ فبنــو 
لو فيها منل ما يف بأس أنه يعمرها، ولو لزم من ذلك أن ميوت النمل، نعم. ألن هـذا املـوت غـري مقصـود، ومـا كـان 

هـذه القاعـدة معروفـة يف الشـرع: أن الشـيء الـذي يـأيت غري مقصود وإمنـا جـاء ضـرورة لتنـاول املبـاح؛ فإنـه ال يضـر. و 
  وهو غري مقصود فإنه ال بأس به، فانظر مثًال إىل قتل النساء والذرية يف احلرب، جيوز وإال ال؟  ضرورة لفعل مباح

  ما جيوز. :الطالب
  مة جيوز وإال ال؟قتل املقاتلني إال بالرمي باملنجنيق واملدافع العاما جيوز، لكن إذا مل نتوصل إىل  الشيخ:
  جيوز. :الطالب
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مقصــود.كذلك أيضــاً قطــع النخيــل خنيــل غــري ، ولــو لــزم، ألن هــذا ولــو لــزم مــن ذلــك قتــل النســاء والذريــة الشــيخ:
  العدو، جيوز وإال ما جيوز؟

  ال، ما جيوز. :الطالب
  م يف بين النضريولكن إذا مل نتوصل إليه إال بقطع خنيلهم جاز كما فعل النيب عليه الصالة والسال الشيخ:

ن نقــول: إن قتــل النمــل إذا لــزم منــه إحيــاء أرض فإنــه لــيس بــه بــأس، ألنــه مل يكــن مقصــوداً، وإمنــا جــاء واحلاصــل أ
  ضرورة لتناول أمر مباح لنا. نعم.

  ؟.... :الطالب
أعظـم  لو آذاك وصال عليك ومل يندفع إال بالقتـل تقتلـه وهـو آدمجاز قتله، كل مؤذي، حىت بين  إي نعم. الشيخ:

  احليوانات حرمة.
  .]18))[النمل: قَاَلْت نَْمَلةٌ على أن للحشرات نطقاً، لقوله: (( ويف هذه اآلية دليل 

، فهــم وفيــه دليــل علــى أن قوهلــا أيضــاً مســموع، يســمعه بنــو جنســها، ألنــه لــو مل يكونــوا يســمعونه مل يكــن بــه فائــدة
  طيب.يسمعون قوهلا، وقد ُيسمعه اهللا تبارك وتعاىل من يشاء. 

. هـذا لـيس بصـحيح، ولكـن اهللا تعـاىل قـد ُيسـمع وفيه دليل استدل العامة بذلك علـى أن كـل شـيء ينطـق مـن قبـل
  اخللق نطق بعض احليوانات إما آية، أو كرامة، أو ما أشبه ذلك. نعم.

  ؟... :الطالب
  التمر، نعم. خمزن ...إيه إيه، كل شيء يتكلم، ..... تتكلم، نعم. والظاهر أنه ..... ممكن  الشيخ:
  ..... :الطالب
ألن هـذا أوالً  ....الشـيء بعـدما  عنـدالفوائـد أحسـن، وإال  ....أنكم ما تناقشون.. ما تسـألون  .....أنا  الشيخ:

  الذهن، ويشوش أيضاً على السامعني. طيب..... مينع من 
] منكـر، نعـم. ولـيس بغريـب 18النمـل:))[نَْملَـٌة وفيه رد لكالم املؤلف يف قوله: إن النملة ملكـة النمـل، لقولـه: (( 

  أن تكون منلة من النمالت هي اليت تفعل هذا.
وذكائهـا، نعـم. ألن الكـالم الـيت قالـت يتضـمن  وفيه دليل.. يف اآلية هذه دليـل علـى فصـاحة هـذه النملـة ونصـحها

بيـاء املنـاداة ] أتـت 18)[النمـل:) يَا َأيـَها النْمـلُ ، فهي من بالغتها استعملت يف كل مكان ما يناسـبه: (( هذا كله
  البعيد؛ ألن النمل ليس قريباً منها كله، بعضه بعيد وبعضه قريب.

  ].18))[النمل: اْدُخُلوا َمَساِكَنُكمْ كمال أيضاً نصحها: إرشادها إىل املخابئ واملالجئ يف قوهلا: (( ومن  
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ـــــــــنُكْم ُســـــــــَلْيَمانُ  (( ومـــــــــن كمـــــــــال ذكائهـــــــــا: أـــــــــا اســـــــــتعملت العبـــــــــارات املثـــــــــرية املزعجـــــــــة يف قولـــــــــه:                    ال َيْحِطَم
  ] نعم.18))[النمل: َوُجُنوُدهُ 

مــن  فتضــمن هــذا الكــالم أنواعــاً كثــرية ]18))[النمــل: َوُهــْم ال َيْشــُعُرونَ وفيهــا أيضــاً مــن عــدهلا أــا قالــت هلــم: (( 
طيب. اآلن انتهــت الفوائـــد الـــيت لشـــرح.وغـــري ذلـــك مــن مـــا مــر يف ا والتعــذيروالفصـــاحة والنصــح والتحـــذير  البالغــة

  عندي، عندكم فوائد أنتم؟ نعم.
  .سليمانعظمة ملك  . :الطالب
  هه؟ الشيخ:
  سليمانعظمة ملك  :الطالب
  وجنوده، وأا النملة عرفت ذلك وحذرت منه. نعم. سليمان: عظمة ملك إي نعم. يف هذا أيضاً  الشيخ:
  وقع .....  ...هل فيها  :الطالب
تبـــين والنملـــة احلقيقـــة بيوـــا تكـــون عميقـــة يف األرض، مث هـــي أيضـــاً مـــن عادـــا النملـــة أـــا مـــا  .....ه. إيـــ الشـــيخ:
  رفيعة أم ما دام جيدون السهل ما يروحون .....  ...إال يف مكان مرتفع، وغالباً أن اجلند يعين  البيوت
  ...صلبة حتفر  :الطالب
  نعم؟ الشيخ:
  ..... ..... يعين ..... من  :الطالب
    حتفر البالطما ال،  الشيخ:
  ..... :الطالب
  إيه، ..... أما .....  الشيخ:

لِـَدي َوَأْن فـََتَبسَم َضاِحًكا ِمْن قـَْوِلَهـا َوقَـاَل َرب َأْوزِْعنِـي َأْن َأْشـُكَر نِْعَمتَـَك التِـي َأنـَْعْمـَت َعلَـي َوَعلَـى َوا((  قال:
  .]19))[النمل: ْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصاِلِحينَ َأْعَمَل َصاِلًحا تـَْرَضاُه َوأَ 

ــَم َضــاِحًكايف هــذا جــواز التبســم عنــد وجــود ســببه، وجــواز الضــحك أيضــاً، لقولــه: ((  وهــذا 19))[النمــل: فـََتَبس [
سـلم إال مـا ورد مـن فعـل نبينـا، وفعـل األنبيـاء حجـة، فعـل األنبيـاء حجـة، حـىت وإن كـان غـري نبينـا صـلى اهللا عليـه و 

ـــَك الـــِذيَن َهـــَدى اللـــُه الـــدليل علـــى أن فعـــل األنبيـــاء حجـــة قولـــه تعـــاىل: ((  .....ال فهـــذا  .....شـــرعنا مـــن  ُأْولَِئ
ـَرٌة ِألُْولِـي األَْلبَـابِ وقوله: ((  ].90))[األنعام:اقْـَتِدِه   فَِبُهَداُهُم  ]. 111))[يوسـف: َلَقـْد َكـاَن ِفـي َقَصِصـِهْم ِعبـْ

  طيب.
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يأخـذه الغـرور  ، حيـث ملعليه الصالة والسالم من التواضع هللا سبحانه وتعاىل سليمانفيه دليل على ما كان عليه و 
  .]19))[النمل: َرب َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتكَ ذا امللك العظيم حىت قال: (( 

، لكنــه ال ذكــر نعمــة اهللا عليــه ســليمانن وفيــه دليــل علــى االعــرتاف بالنعمــة بنعمــة اهللا، وأنــه لــيس مــن االفتخــار، أل
َوَأمــا بِِنْعَمــِة رَبــَك ، وقــد قــال اهللا تعــاىل للرســول صــلى اهللا عليــه وســلم: (( يقصــد بــذلك االفتخــار والعلــو علــى غــريه

  نقمة. ر والعلو، ألنه حينئٍذ تنقلب إىللكن ال على سبيل االفتخا ]11))[الضحى: َفَحدثْ 
] 19))[النمـل: َأنـَْعْمَت َعَلي َوَعلَـى َوالِـَدي اهللا على الوالدين نعمة على الولد، لقولـه: (( على أن نعمة وفيه دليل 

، فإا مـن أكـرب الـنعم علـى الولـد، لـو مـات طفـل وأبـواه كـافران لكـان هـذا الطفـل يف الـدنيا وال سيما نعمة اإلسالم
  بني أبوين مسلمني لكان هذا الطفل؟، ولو مات طفل أعلم حباله يف حكم الكافرين، ويف اآلخرة اهللا

  يف اجلنة. :الطالب
، وعلى هذا! فنعمـة اهللا علـى الوالـدين وال سـيما يف الـدين نعمـة علـى الولـد، وهـذا مسلماً يف الدنيا واآلخرة الشيخ:

  ].19))[النمل: َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الِتي َأنـَْعْمَت َعَلي هو وجه قوله: (( 
َأْن َأْشـــُكَر إضــافة.. علــى أن مــن العقــل والعـــدل والشــرع إضــافة املنــة إىل املــان ــا، لقولــه: (( ويف هــذا دليــل علــى 

    وهـــذا اعـــرتاف وأبلـــغ مـــن أن يقـــول اإلنســـان: أوزعـــين أن أشـــكر النعمـــة وبـــس، ألن قولـــه:  ]19))[النمـــل: نِْعَمَتـــكَ 
نعمـة العظيمـة الـيت أنعـم اهللا ـا عليـه، فهـذه هذا اإلنسان هلذه ال خضوع] واضح جداً يف 19))[النمل:نِْعَمَتَك (( 

  فيها دليل أنه من العقل والعدل والشرع إضافة املنة.. نعم. 
  إىل املان ا. :الطالب
حىت ولـو كـان آدمـي. ومـن األسـرار املعروفـة عنـدهم: إمنـا يعـرف الفضـل مـن  آدميإىل املان ا حىت لو هو  الشيخ:

الفضل، ما يعرف الفضل إال أصـحاب الفضـل، أمـا مـن لـيس بأهـل فضـل  الناس ذووه. ويش معىن ذووه؟ أصحاب
نعـم. وأعظـم شـيء  ....ال يشـكرون عليـه وال  فإم ينكرون الفضل، بل إنك لو تفضلت عليهم لرأوا أن هذا حق

َك َأْن َأْسـَلُموا يَُمنـوَن َعَلْيـيف هذا من مين على اهللا سبحانه وتعاىل مبا أنعم اهللا به عليه، كما يف قصة األعـراب: (( 
  ] نعم.17))[احلجرات: ُقْل ال َتُمنوا َعَلي ِإْسالَمُكْم َبِل اللُه يَُمن َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلِإليَمانِ 

  ..... :الطالب
  اصرب، ما بعد انتهينا. طيب. الشيخ:

اهللا، وأـم بـدون توفيـق اهللا سـبحانه  وفيه دليل على أن األنبيـاء علـيهم الصـالة والسـالم كغـريهم مفتقـرون إىل توفيـق
  .]19))[النمل: َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا تـَْرَضاهُ  خرياً يرضي اهللا، لقوله: (( ....ما وتعاىل 
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ليس فيه فائدة، بـل وبـني أمـرين، العمـل غـري الصـاحل هـو دائـر بـني أمـرين: إمـا  وفيه دليل على أن العمل غري الصاحل
ولكــن ال فائــدة لــه  ســاملفاإلنســان فــإن صــدر عــن علــم فهــو إمث، وإن صــدر عــن جهــل ، اإلمث، وإمــا الســالمة فقــط

آمثــاً، وإن كــان  فيــه، كمــا لــو صــلى اإلنســان مــثالً صــالة باطلــة يف حــدث، صــالة حبــدث؛ فإنــه إن تعمــد ذلــك كــان
النية والعمـل الـذي جاهًال مل تفده، مل تفده يف إبراء الذمة، ويطالب بإعادا. أما األجر فقد يُؤجر عليها من أجل 

  حصل املشقة، ولكن الكالم على فائدة ما يستفيد منها يف إبراء ذمته، وال تسقط عنه.
        َوَأْن َأْعَمــــَل َصــــاِلًحاوفيــــه دليــــل علــــى أن الغايــــة الــــيت ..... إليهــــا األنبيــــاء ومــــن تــــبعهم هــــو رضــــا اهللا، لقولــــه: (( 

نسان الوصول إىل رضا اهللا سـبحانه وتعـاىل، بـل إن رضـا اهللا غايـة ] ألن املقصود من عمل اإل19))[النمل: تـَْرَضاهُ 
َواْلُمْؤِمنُـــوَن َواْلُمْؤِمَنـــاُت بـَْعُضـــُهْم َأْولَِيـــاُء بـَْعـــٍض يَـــْأُمُروَن  ((يف صـــفات املـــؤمنني: فـــوق كـــل شـــيء، قـــال اهللا تعـــاىل 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكـِر َويُِقيُمـوَن الصـالَة َويـُؤْ  تُـوَن الزَكـاَة َويُِطيعُـوَن اللـَه َوَرُسـوَلُه ُأْولَئِـَك َسـيَـْرَحُمُهُم اللـُه بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
ــٌز َحِكــيمٌ  ــاُر * ((  ]71))[التوبــة: ِإن اللــَه َعزِي ــا األَنـَْه ــْن َتْحِتَه ــاِت َجنــاٍت َتْجــِري ِم ــْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَن ــَد اللــُه اْلُم َوَع

] يعـين: أكـرب مـن كـل شـيء، 72))[التوبـة: يَبًة ِفي َجناِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اللـِه َأْكبَــرُ َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَ 
  اهللا فهذا غاية ما يريد. نعم. طيب. ....نعم. أكرب من كل شيء، وإذا حل عليهم .

يسـألون اهللا تعـاىل بالوسـيلة، ويف اآلية دليـل أيضـاً علـى أن األنبيـاء علـيهم الصـالة والسـالم يتوسـلون إىل اهللا، يعـين: 
ـــــاِلِحيَن لقولـــــه: ((  ـــــاِدَك الص ـــــَك ِفـــــي ِعَب ـــــَك الـــــِذيَن ]، قـــــال اهللا تعـــــاىل: (( 19))[النمـــــل:َوَأْدِخْلِنـــــي ِبَرْحَمِت                ُأْولَِئ

بِهـُم اْلَوِسـيَلَة َأيـُهـْم يـَْبتَـُغوَن ِإلَـى رَ ] يعين: أولئك الذي يدعوهم هؤالء املشركون، أولئك (( 57))[اإلسراء: َيْدُعونَ 
  ] فكل الناس كل اخللق يسألون اهللا تعاىل ويتوسلون إليه مبا هو جائز.57))[اإلسراء: َأقْـَرُب َويـَْرُجوَن رَْحَمَتهُ 

  ليل على جواز التوسل بصفات اهللا..وفيه د
  ..... :الطالب
  نفس اآلية؟ الشيخ:
  إي نعم، برمحته. :الطالب
  ته.برمحته، برمح الشيخ:

] إذا قال قائل: مقام النبوة أعلى مـن مقـام 19))[النمل: ِفي ِعَباِدَك الصاِلِحينَ (( اشكال  وفيه دليل أيضاً بل فيه
ــــــاِلِحينَ الصــــــالح، ((  ــــــَهَداِء َوالص يِقيَن َوالش ــــــد ــــــيَن َوالصِبيــــــُه َعَلــــــْيِهْم ِمــــــَن النَعــــــَم الل  فَُأْولَِئــــــَك َمــــــَع الــــــِذيَن َأنـْ

  ، أعلى مرتبة من مرتبة الصالح؟] نعم. فكيف دعا اهللا أن يدخله يف عباده الصاحلني مع أنه نيب69ساء:))[الن
  ..... :الطالب
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  نعم. الشيخ:
  األنبياء والشهداء...... دخل فيه  ..... :الطالب
  إيه. الشيخ:
  .....  إذا كان  :الطالب
  وعند التفصيل تأيت املراتب الشيخ:
  نعم. :الطالب
ذا هو األقرب، األقرب أن املراد بالصالح هنـا: الصـالح املطلـق، والصـالح املطلـق هـذا أعلـى مرتبـة، وقـد ه الشيخ:

ــاِلِحينَ عليــه الصــالة والســالم: ((  يوســفقــال  ِني ُمْســِلًما َوَأْلِحْقِنــي بِالصــَوف ، نعــم. وقــال اهللا ]101))[يوســف: تـَ
َناُه َأْجَرُه ِفي الـ: (( إبـراهيمتعاىل عن  نـَْيا َوِإنـُه ِفـي اآلِخـَرِة َلِمـِن الصـاِلِحينَ َوآتـَيـْ فـاملراد هنـا ]27))[العنكبـوت: د ،

َوَأْدِخْلنِـي ، (( املراتـب، فـإن مقـام الصـالح مـع املراتـب دون مقـام النبـوة الصالح املطلق ال الصالح الذي يُـذكر مـع
  ].19))[النمل:ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصاِلِحيَن 

ــــــاِدكَ يــــــل أيضــــــاً علــــــى أن العبــــــادة مرتبــــــة شــــــريفة عظيمــــــة يســــــأهلا حــــــىت األنبيــــــاء، لقولــــــه: (( ويف هــــــذا دل  ِفــــــي ِعَب
نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم بوصـف العبوديـة يف أعلـى مقاماتـه عنـد إنـزال  يذكر اهللا تعاىل ] وهلذا19))[النمل:

  القرآن وعند الدفاع عنه، وما أشبه ذلك. وقد قال الشاعر خياطب:
  " فإنه أشرف أسمائها   تدعني إال بيا عبدهاال" 

د ، نعـم. يـا عبـنعم. هذا أعوذ بـاهللا! عاصـي، لنفـرض أنـه مـثالً بكـر، يقـول: ال تقـول يل يـا بكـر، قـل: يـا عبـد ليلـى
ال شـك أـا أشـرف أوصـاف اإلنسـان أن يكـون عبـداً هللا،  ، فالعبوديـة هللا سـبحانه وتعـاىلئيليلى، فإنـه أشـرف أمسـا

، بد أن يكون عبداً، وال بد أن يتخذ إهلاً، حىت الشيوعيني وامللحدين ال بد أن يكونـوا عبيـداً وهلـم آهلـة واإلنسان ال
  وإال ال؟ 
  ..... :الطالب
  صحيح، هل توافقوين على ذا؟ الشيخ:
  .....   :الطالب
َلَهُه َهَواُه َوَأَضـلُه اللـُه َعلَـى ِعْلـٍم َأفـََرَأْيَت َمِن اتَخَذ إِ لو مل يكن هلم آهلة إال أهـواؤهم، ((  إي نعم، ال بد. الشيخ:

ــَتَم َعلَــى َســْمِعهِ  ــد الــدينار، تعــس عبــد ]، وقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: {23))[اجلاثيــة: َوَخ تعــس عب
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والدرهم، بل إـم ال يسـعون إال لـذلك، هـؤالء امللحـدون مـا يسـعون إال  } وهؤالء بال شك يعبدون الدينارهمالدر 
  لذلك.

، ألن عبـد اهللا حـر، مـا يـرى إذاً: ال بد لكل إنسان أن يكون عبداً، فإن كان عبداً هللا فقد حترر من العبودية حقيقـة
َوَأْدِخْلنِـي  ((، لكن يرى خالقه وسيده وإهله وأنه عبد هلذا اخلالق. نعـم. شيئاً يف الدنيا أو يف املخلوقات أنه عبد له

  أو كفاية؟انتهى ما عندي. يف شيء عندكم؟  ]19))[النمل: ِحينَ ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصالِ 
  ..... :الطالب
  نعم. الشيخ:
  ..... :الطالب
  ، وقد قال الشاعر: ميكن يُؤخذ منه، وال شك أن شكر النعم من النعم الشيخ:

  يجب الشكرمثلها علي له في   إذا كان شكري نعمة اهللا نعمة" 
  " طالت األيام واتصل العمر وإن  فكيف بلوغ الشكر إال بفضله

 وهـــذا صـــحيح، إذا وفقـــك اهللا للشـــكر فهـــو نعمـــة، جيـــب عليـــك أنـــك تشـــكر اهللا علـــى هـــذه النعمـــة، فـــإذا شـــكرته
مـن   ، وإذا رأيـت]13))[سـبأ: َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشُكورُ ((  الشكر، ألن اهللا يقول: تستوجبصارت نعمة ثانية 

  نعم. كفرت وانت شكرت نعمة هذه 
  ..... :الطالب
  يف؟ الشيخ:
  ..... :الطالب
، مــا حيتــاج يــرون أن اإلنســان مســتقل بعملــه القدريــة؛ ألن القدريــةطيــب، أحســنت. صــحيح. فيــه رد علــى  الشــيخ:

  إىل معونة من اهللا وال شيء، نعم. وال شك أن هذا قول باطل، لكن نعم، هذه اآلية ترد عليهم.
    ، وقولـه:]19))[النمـل: َوَأْن َأْعَمـَل َصـاِلًحا تـَْرَضـاهُ ف العمـل إليـه، فقـال: (( ؛ ألنه أضـاوفيه أيضاً رد على اجلربية

ـــَل َصـــاِلًحا((  ـــه رد علـــى الطـــائفتني مجيعـــاً: ، فهـــو خمتـــارصـــاحل) معنـــاه: ميكـــن أعمـــل غـــري )َوَأْن َأْعَم  القدريـــة. ففي
  واجلربية. ويش الفرق بينهم يا عادل؟

  . واجلربية أن اإلنسان جمبور على األعمال..... . اإلنسان يعين.... القدرية :الطالب
  ما له اختيار وال شيء. الشيخ:
  ..... :الطالب
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  نعم، طيب. الشيخ:
  ..... :الطالب
  كيف ذلك؟  الشيخ:
  ..... :الطالب
: االسـتدالل بـه علـى هـذا، االسـتدالل مـا هـو قـوي، ألن هللا علـى الكـافر نعمـة، وإال ال؟ اهللا قلنـا هـذه قلنـا الشيخ:

  له نعمة على الكافر، لكن النعمة املطلقة ما تكون إال باإلسالم، من هذه الناحية نقول..
  ..... :الطالب
  على كل حال! هي قريبة، قريبة من أا مسلمة، ولكن لو حصل أصح من هذا يكون طيب. الشيخ:

رَ (( مث قال اهللا تعاىل:    ]. نعم.20))[النمل: َوتـََفقَد الطيـْ
    ..... :الطالب
كـان النـيب يبعـث و(ألن الرسـول يقـول عليـه الصـالة والسـالم:  .....نقـول اللـي  ....ال، ما ميكن نقول، . الشيخ:

  . إي نعم.)إىل قومه خاصة
  يا شيخ. :الطالب
  نعم. الشيخ:
  ..... :الطالب
  أن اإلنسان ما يصل إىل غايته إال برمحة اهللا؟ الشيخ:
  ..... . الغاية .... :الطالب
  يه.إ الشيخ:
  .....   :الطالب
، كـل يعـين: مـا يصـل إىل مقصـوده إال إذا رمحـه اهللا ]19))[النمـل: ِفي ِعَباِدَك الصاِلِحينَ ال، هنا قال: ((  الشيخ:
  نعم. .....يعين: إذا مل يرمحك اهللا  .....شيء 

  .... :الطالب
  علي له في مثلها يجب الشكر  إذا كان شكري نعمة اهللا نعمة"  الشيخ:

  " وإن طالت األيام واتصل العمر  فكيف بلوغ الشكر إال بفضله          
  البيت الثاين. :الطالب
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  نعم.  الشيخ:
    وإن طالت األيام واتصل العمر  فكيف بلوغ الشكر إال بفضله

  نعم.
  .... :الطالب
  هه؟ الشيخ:
  ... :الطالب
  نعم. الشيخ:
  ... :الطالب
  ... الشيخ:
  نعم. :الطالب

  إي نعم. الشيخ:  
  ...يا شيخ  :الطالب
. الظــاهر غــري البــاطن، ولــذلك مســالة البــاطنعلــى الفطــرة، لكــن الظــاهر غــري  مولــودصــحيح، هــو عنــد اهللا  الشــيخ:
  الكفار ما يدفنون يف مقابر املسلمني. .....

  ..... :الطالب
    احكام الدنيايف إيه. ظاهراً، فالكفر  الشيخ:

رَ قال: ((  رَ (( ]20))[النمل: َوتـََفقَد الطيـْ ، أو لعموم اجلنس؟ أقـول: إـا للعهـد، ألـا تعـود أل هذه للعهد ))الطيـْ
] وعلــى هــذا فيكــون 17))[النمــل: َوُحِشــَر ِلُســَلْيَماَن ُجُنــوُدُه ِمــَن اْلِجــن َواِإلنْــِس َوالطْيــرِ علــى الطــري املــذكور، (( 

  يف نفس هذه املسرية.تفقده للطري 
ــَر فـََقــ((  تفقــد الطيــر ليــرى الهدهــد الــذي يــرى " ] يقــول: 20))[النمــل: اَل َمــا لِــَي ال َأَرى اْلُهْدُهــدَ َوتـََفقــَد الطيـْ

". هـذا  إليه للصالة فلم يـره سليمانن الحتياج يطاالماء تحت األرض ويدل عليه بنقره فيها لتستخرجه الشي
  املؤلف. سمن كي

، وإذا رأى األـــار جتـــري حتـــت اء حتـــت األرض؟ يـــرى املـــ.....، اهلدهـــد يقـــول: تفقـــد الطـــري ألجـــل يـــدور اهلدهـــد
  األرض نقر مبنقاره، يعين قال: ..... هنا، مث يأمر الشياطني فتحفر.

  ..... :الطالب
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كــان عليــه الصــالة والســالم   -كمــا ســلف-إي نعــم ..... هــذا مــن يقــول هــذا؟ بــل إن تفقــده للطــري ألنــه  الشــيخ:
تفقـد اهلدهـد أو اهلداهـد، بـل قـال: تفقـد الطـري كلـه، نعـم. ألنكـم ، فتفقد أين ذهب، وهلذا مـا قـال: منظماً جلنوده

  فقد يشذ منها شيء، فهو عليه الصالة والسالم تفقدها ألجل تكميل التنظيم. تعرفون أن الطيور تسبح باهلواء
أنــه خلــى اهلداهــد جتـــي  .....، أو دعــواهم أن اهلدهــد يــرى الــذي حتــت األرض هــذا مــا هــو بصــحيح مث إن قــوهلم

تراهـا وإال مـا تراهــا؟ مـا تراهــا بالتأكيـد، وهــذا شـيء.. إذا مل تـر احلــد القريـب كيــف تـرى امليــاه البعيـدة؟ املهــم  .....
  أن اهلدهد مثل غريه ينحجب نور عينيه بالكثافة وال يرى شيئاً.

غـريه مـن مـن هـذه الناحيـة ك سـليمانلـيس حباجـة، بـل إن عليه الصالة والسالم ليس حباجة إىل هذا،  سليمانمث إن 
  البشر، إن وجد املاء انتفع به، وإن مل جيد فإن اهللا تعاىل ييسر له املاء بأي وسيلة.

ــــَر فـََقــــاَل َمــــا لِــــَي ال َأَرى اْلُهْدُهــــدَ قـــال: ((  ] مــــا: اســــم اســـتفهام. وهــــل الغــــرض منــــه 20))[النمـــل: َوتـََفقــــَد الطيـْ
  االستخبار أو االستنكار؟ 

  االستخبار. :الطالب
قيــــل: املـــراد قيـــل: الغــــرض االســـتخبار أنــــه يســـأل ســـؤال حقيقــــي، يقـــول: أيـــن اهلدهــــد؟ وقيـــل: إــــا هـــه؟  الشـــيخ:

  .االستخبار هاألصل فيألن األصل يف االستفهام  ....ال .استنكار، والظاهر أنه 
، آليـة قلـب، وأمـا التقـدير: مـا للهدهـد ال أراه، ولكـن هـذا لـيس بصـحيح، بـل اآليـة علـى ترتيبهـاقال بعضهم: ويف ا

أو أنــه كــان غــري موجــود؟ ولــذلك .... منــع مــن فهــو يســأل: لــيش أنــا مــا أشــوف اهلدهــد؟ نعــم. هــل هنــاك مــانع 
] وأم هـذه منقطعـة، نعـم. أم منقطعـة، وأم املنقطعـة 20))[النمـل: َأْم َكاَن ِمَن اْلغَـائِِبينَ أضرب عن األول وقال: (( 

: بــل أكــان مــن الغــائبني. نعــم. وحينئــٍذ أضــرب عــن ، واهلمــزة يعــينتكــون مبعــىن: بــل -كمــا مــر علينــا عــدة مــرات-
  ، وعرف أنه ال علة يف بصره، وإمنا العلة غيبة هذا اهلدهد.الكالم األول

   فلم أره لغيبته. ]20))[النمل: َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبينَ مث قال عليه الصالة والسالم: (( 
بـَنُه َعَذابًافلما حتققها قال: ((  تعذيباً شديداً.21مل:))[الن َألَُعذ [  

بـَنهُ  ( اجلملة هذه مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي: الالم أن يبدأ بالقسم، والقسم قبلها مقدر. هذا اثنني. َألَُعذ (  
، ألن عــذب ) قــال املؤلــف: تعــذيباً، إشــارة إىل أن عــذاباً اســم مصــدر َعــَذابًا ، ويقــول: (والثالــث: النــون، ألعذبنــه

، واســم املصــدر منهــا: كالمــاً. ســلم ســم املصــدر منهــا: عــذاباً، نظريهــا: كلــم مصــدرها تكليمــاً ، وامصــدرها تعــذيباً 
  تسليماً، واسم املصدر: سالماً.
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مـن  يمتنـعبنتف ريشه وذنبه ورميـه فـي الشـمس فـال " اً شديداً. ما هو الشديد على رأي املؤلـف؟ ألعذبنه تعذيب
. إن هـذا التعـذيب ...علـى أي دليـل؟ وهلـذا  عـذيب ـذا الشـيء. هـذا شـيء عجيـب هـذا، تقـدير هـذا الت" مالهوا

  الشديد الذي قال املؤلف، هذا النتف، وخيلى بالشمس مسكني ما عنده بيت وال شيء.
بـَنُه َعَذابًا َشِديًداوبعضهم يقول: ((  نعـم. أحـط اهلدهـد ] أحبسـه مـع شـيء لـيس مـن جنسـه21))[النمل: َألَُعذ ،

يتـأذى، مـن أشـد العـذاب علـى احليـوان أن حيشـر يف غـري جنسـه. لـو ُحيـط اآلدمـي مـع اجلـن  مـع العصـافري، يقولـون:
أشـياء جتعـل مـع أجناسـها وال أو اجلن مع اآلدمـي يتـأذى، نعـم. ولكـن هـذا أيضـاً مـا هـو صـحيح؛ ألننـا نشـاهد أن 

  إي نعم. حبوش واحد وال تتعذب، ..... تتعذب، واحد عنده مواشي بقر وغنم وإبل والغنم ضأن ومعز 
غـري معلـوم لنـا، إمنـا هـو عـذاب شـديد، واهللا تبـارك وتعـاىل مل يبينـه،  سـليمانفالصواب: أن هذا التعذيب الذي قاله 

  ولكن يكفي أن نعرف أنه شديد. هذا واحد.
 هُ َأْو َألَْذَبَحنـــــــوقولـــــــه: ((  ، يعـــــــين: إمـــــــا هـــــــذا أو هـــــــذا.] ألذحبـــــــن هـــــــذه للتنويـــــــع21))[النمـــــــل: َأْو َألَْذَبَحنـــــــهُ (( 

] يقــول: بقطــع حلقومــه، هــذا صــحيح، يعــين: ..... للــذبح إمــا بقطــع احللقــوم واملــري يعــين مــن عنــد 21))[النمــل:
  ].21))[النمل: َأْو َألَْذَبَحنهُ الرقبة. نعم. (( 

ه ) هـــذليـــأتينيمفتوحـــة يليهـــا نـــون مكســـورة. (مكســـورة، أو  شـــددة] بنـــون م21))[النمـــل: تَِيِنيَأْو لََيـــأْ الثالـــث: (( 
. أو مفتوحة ويش املفتوحة؟  أو ليأتيِني واحدة. ( نعم. شوف بنون مشددة مكسورة: يأتيين (  

  أن يأيت. :الطالب
، مكســورة، أو مفتوحــة يليهــا نــون مكســورة شــددةبنــون، ال. نــون م الشــيخ: ين. هــذه القــراءة الثانيــة. (يــأتيينيــأتين :

  يأتينين). ويش الفرق بينهما؟ 
  ..... :الطالب
لكنهــا إن  مشــددة..... وإال نــون التوكيــد موجــودة، نــون التوكيــد هــي إيــه. فيهــا نــون وقايــة، إمــا ُحتــذف أو  الشــيخ:

، وإن مل ُحتــذف: يــأتينين، فإــا تبقــى مفتوحــة. طيــب. هــذا أمــر ثالــث،   ُحــذفت للوقايــة ُكِســرت نــون التوكيــد: يــأتيين
] بربهــان بــني ظــاهر علــى 21))[النمــل:ِبُســْلطَاٍن ُمِبــيٍن (( بواحــد مــن أمــرين إال إذا أتــى بشــيء،  ســليمانفتوعــده 

عـذره. نعـم. ســلطان، كلمـة ســلطان تـرد كثـرياً يف القــرآن، ومعناهـا العــام: هـي السـلطة الــيت يـتمكن ــا اإلنسـان مــن 
الوصــول إىل غرضــه، هــذا معناهــا العــام. الســلطة الــيت يــتمكن ــا اإلنســان مــن الوصــول إىل غرضــه، هــذا الســلطان، 

ــْلطَاٌن ُمبِــينٌ ((  ارة يكــون املــراد بــه الــدليل، نعــم.فتــ ال وتــارة يُــراد بــه القــدرة: (( ، ]156))[الصــافات: َأْم َلُكــْم ُس
  به البينة مثل هذا، نعم. ، وتارة يُراد]33))[الرمحن:تَنُفُذوَن ِإال ِبُسْلطَاٍن 
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للســـلطان ويـــش قلنـــا؟  عـــامعـــين: ببينـــة علـــى عـــذره. واملعـــىن ال] ي21))[النمـــل: َأْو لَيَـــْأتَِيِني ِبُســـْلطَاٍن ُمِبـــينٍ قولـــه: (( 
دفاعـاً عـن نفسـه، أو إثباتــاً السـلطة الـيت يـتمكن ــا اإلنسـان أو صـاحبها مـن الوصــول إىل غرضـه، سـواًء كـان ذلــك 

  ألمر.
، وال تصـلح مبعـىن مظهـر، يعـين مـا تصـلح متعديـة؛ أل21))[النمـل: ُمبِـينٍ وقوله: ((  ن املؤلـف ] فسـرها املؤلـف ببـني

، وهـــذا إذا فســـرناها ـــذا.. وحنـــن إذا اآلن فســـرها بأـــا الزمـــة، تصـــلح أيضـــاً متعديـــة، يعـــين: بســـلطان مظهـــر لعـــذره
  .  فسرناها ذا نكون أخذنا بالتفسري الذي فسر به املؤلف وزيادة

ل أن يكـون ] بضم الكـاف وفتحهـا: مَكـث ومُكـث، والفاعـل مـن؟ اهلدهـد، نعـم. وحيتمـ22))[النمل: َفَمَكثَ (( 
  ، يعين: بقي غري بعيد، أي: يسرياً من الزمان وحضر لسليمان.سليمانالفاعل 
  ) ويش الدليل عليه؟  وحضر لسليمان (قوله: 

  ..... :الطالب
ـــائِِبينَ ألنـــه كـــان مـــن الغائـــب يف األول: ((  الشـــيخ: ـــَن اْلَغ ] والغائـــب مـــا ُخياطـــب إال إذا 20))[النمـــل: َأْم َكـــاَن ِم

  " هذا من األمور اليت ما ندري عنها. متواضعاً برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيهاملؤلف: "  حضر، ولكن قول
  الظاهر كان معه. :الطالب
  هه. الشيخ:
  الظاهر املؤلف كان معه. :الطالب
  وجناحيه. إيه، كأنه معه. يعين: اهلدهد جاء ووقف ورفع رأسه ونزل ذنبه الشيخ:
  ..... ال، هذا استنباط  :الطالب
، إمنـا يكفينـا أن نقـول مـا قـال اهللا تعـاىل يف بس ما ميكن أن نقول هذا أبداً، ما ميكن أن نصف كيـف جـاء الشيخ:

َألَـْم يَـْأِتُكْم نـَبَـأُ القرآن، وحنن ذكرنا قبل قاعدة: كل ما سبق فإنه ال طريق لنا إال العلـم بـه إال مـن طريـق الـوحي: (( 
طريـق إال  مـن مـا  ]9))[إبـراهيم: ٍح َوَعاٍد َوثَُموَد َوالِذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم ال يـَْعَلُمُهْم ِإال اللهُ الِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم قـَْوِم نُو 

  الوحي: إما يف القرآن أو يف السنة الصحيحة.
ــَر بَِعيــٍد فـََقــاَل َأَحطــُت ِبَمــا لَــْم ُتِحـْط بِــِه ((  ((  ن نفســه.) يعـين: يــتكلم عــ َحطــتُ أ ( .]22))[النمــل:َفَمَكـَث َغيـْ

  ] خياطب من؟ 22))[النمل: َحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط بِهِ أ
  .سليمان :الطالب
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ولـه  سـليمانقوية جداً كما يقولون. كيـف خياطـب  ...، ويف احلقيقة أن هذا اهلدهد قوي، قوي له سليمان الشيخ:
التعظــيم، نعــم.  بصــيغةا جــاء بــه، مــ واهــذا امللــك العظــيم ويقــول: أحطــت مبــا مل حتــط بــه، مــا قــال بعــد: مبــا مل حتيطــ

وخناطــب بعــض األحيــان املــدير وإال مــن فوقــه ونقــول مــثًال: أنــتم، ســيادتكم، وإال ســعادتكم، وإال وحنــن اآلن بشــر 
  من أكرب من الالزم، نعم. . .....حضرتكم، نعم

  ..... :الطالب
يت ال تنبـئ عـن شـيء وال تنبغـي الـ الشـكليةنعم من ..... البشر، وكل هذه يف احلقيقة كل هذه من األمـور  الشيخ:

وهــو أشــرف عنــدهم مــن كــل بشــر،  -نعــم-أيضــاً، الصــحابة خيــاطبون الرســول عليــه الصــالة والســالم ــذا اخلطــاب 
  ما كانوا ُخياطبون مبثل هذا. نعم. وكذلك اخللفاء الراشدون

هــؤالء املخــاطَبني،  ومــن عجــب األمــة! أن بعــض هــؤالء الــذين خيــاطبون مبثــل هــذه األلقــاب جتــد قلــوم تغلــي علــى
ولــو أن النــاس ختــاطبوا فيمــا بيــنهم خطــاب عــادي، هــذا تغلــي علــيهم، نعــم. فيكــون هــذا اخلطــاب كأنــه كــم ــم، 

َأَحطــُت ِبَمــا لَــْم ؟ جنــد مــن جنــده األضــعفني ومــع ذلــك يقــول ــذه الصــراحة: (( ســليماناهلدهــد ويــش مقامــه مــع 
فيــه نــوع مــن األدب، مــا قــال ، لكــن يف احلقيقــة إنــه عــد، علــى طــول] وهــذا أول مــا كلمــه ب22))[النمــل:ُتِحــْط بِــِه 

         (( َأَحطـُت ِبَمـا لَـْم ُتِحـطْ مثًال: أنت جاهل وال تعرف، وأنا عرفت ودورت ولقيـت شـيء مـا تـدري عنـه، بـل قـال: 
هــد صــار ، نعــم. فهــذا اهلد، وأنــه لــيس حميطــاً بكــل شــيءقــدره ســليمان] يعــين: ألجــل أن يعــرف 22))[النمــل:بِــِه 

  ا أحد علمنا كيف نقرب موتانا إال؟يف كل شيء، حىت م فقريأشد حاجة منه، نعم. واإلنسان البشر 
  الغراب. :الطالب
             َأَحطـــــُت ِبَمـــــا لَـــــْم ُتِحـــــْط طيـــــب. ((  ....إال الغـــــراب، إال الغـــــراب، ممـــــا يـــــدل علـــــى أننـــــا لســـــنا بشـــــيء . الشــــيخ:

] مـا 43))[مـرمي: يَا َأَبِت ِإني َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َمـا لَـْم يَْأتِـكَ ألبيه: ((  يمإبراه] يشبهها قول 22))[النمل: بِهِ 
                َأَحطـــــُت ِبَمـــــا لَـــــْم ُتِحـــــطْ قـــــال: يـــــا أبـــــِت إنـــــك جاهـــــل، وهـــــذا مـــــن اللطافـــــة يف األســـــلوب، نعـــــم. هنـــــا قـــــال: (( 

  طلع عليه.] والكلمة شديدة، أي: اطلعت على ما مل ت22))[النمل:بِِه 
] إىل أن قــال: (( 23))[النمـل: ِإنـي َوَجـدت اْمــَرَأًة َتْمِلُكُهـمْ ] * (( 22))[النمــل: َوِجْئتُـَك ِمـْن َســَبٍإ بَِنبَـٍإ يَِقـينٍ (( 

هــو أكــد اخلــرب، جئتــك مــن ســبأ بنبــأ ...  ســليمان] 27))[النمــل: قَــاَل َســَننظُُر َأَصــَدْقَت َأْم ُكنــَت ِمــَن اْلَكــاِذبِينَ 
علــى  صــدمة]. هــذه بعــد .27))[النمــل: َســَننظُُر َأَصــَدْقَت َأْم ُكنــَت ِمــَن اْلَكــاِذبِينَ ومــع ذلــك قــال لــه: (( يقــني، 

]، 27))[النمـل: َسـَننظُُر َأَصـَدْقَت َأْم ُكنـَت ِمـَن اْلَكـاِذبِينَ اهلدهد؛ ألن اهلدهد كـان متيقنـاً ومـع ذلـك قيـل لـه: (( 
يقـني؟ ألن حقيقــة األمــر أن كــالم اهلدهــد يف مقــام الــدفاع عــن نفســه، هــذا مــع أنــه يقــول لــه بنبــأ  ســليمانلـيش قــال 
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احتـاج  مدافع، ألنه متوعد بالعذاب الشديد أو بالـذبح، نعـم. أو خبـرب بسـلطان مبـني، فهـو ملـا كـان يف مقـام الـدفاع
مـرات مث  ثـالث موسـى، وقد وقع مثل ذلك لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، استأذن عليـه أبـو أن يتثبت هذا ببينة

انصرف، فلما آكـده يف ذلـك قـال: أمرنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، قـال: ائـت ببينـة علـى مـا تقـول. مـع أن 
صحايب ثقـة، مـا ميكـن يتقـول علـى الرسـول عليـه الصـالة والسـالم، لكـن املقـام يقتضـي.. ويـش يقتضـي؟  أبا موسى

  أن يأيت بشاهد. موسىمن أيب  عمر، فلذلك طلب راداً النص ما ليس مزيادة التثبت؛ ألن اإلنسان قد يفهم من 
َسَننظُُر َأَصـَدْقَت َأْم ُكنـَت ِمـَن عليه الصالة والسالم مع أنه تيقن له اخلرب؛ يقول له: ((  سليمانهنا هذا اهلدهد.. 

ُهمْ اْذَهـــــب ِبِكتَـــــاِبي َهـــــَذا فَأَْلِقــــــه ِإلَـــــْيهِ ] مث أعطـــــاه آيـــــة وقرينــــــة: (( 27))[النمـــــل:اْلَكـــــاِذبِيَن   ْم ثُـــــم تـَـــــَول َعــــــنـْ
  والقصة يف احلقيقة عظيمة جداً فيها فوائد كثرية، طيب. .]28النمل:[))
 بالصرف وتركـه"  ]22] يقول: (( ِمْن َسَبٍإ ))[النمـل:22))[النمل: َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط بِِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبإٍ (( 

  . كذا؟ " بالصرف من سبٍإ، وتركه: من سبأَ 
  ال. عكس. :بالطال

  عكس. الشيخ:
  .....من سبأ  :الطالب

  إيه. هه؟ الشيخ:  
  من سبأ. .....هذا من  :الطالب
  إيه، هذا عدم الصرف. الشيخ:
  .....   :الطالب
. ومــن ســبٍإ ُجــر إيــه، صــح. ومــن ســبٍإ هــذا الصــرف، طيــب. مــن ســبأ؛ ُجــر بالفتحــة ألنــه اســم ال ينصــرف الشــيخ:

قبيلــة بــاليمن ســميت باســم إمـا مصــروفاً أو عدمــه؟ قـال: "  لــى أي اعتبـار جعلنــاهبالكسـرة؛ ألنــه اسـم ينصــرف. ع
  " يعين: أننا إذا الحظنا اسم اجلد الذي هو سبأ.. رفجد لهم باعتباره صُ 


